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Εναλλακτικά

Γκρεμισμένες πολιτείες

Του
ΔΗΜ ΗΤΡΗ 
Μ ΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
♦-----------------------------

ΕΠΙΤΕΛΟ ΥΣ ξεκίνησε! Για κάποιους πολιτευόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το Μουντιάλ της Γερμανίας είναι η λύτρωση. Στη Βραζιλία, ο Λουλά θα σταματήσει να πονοκεφαλιάζει με τον ξεσηκωμό των αγροτών. Στο Λονδίνο, οι εφημερίδες θα σταματήσουν να ασχολούνται με το πότε θα φύγει ο Μ πλερ. Και στο Παρίσι, το σκάνδαλο «Οεακήεαιη» που χαλάει την τελευταία χρονιά του Σιράκ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, θα φύγει επιτέλους από την επι- καιρότητα.Για τέσσερις εβδομάδες, όλοι θα ασχολούνται με την μπάλα. Μ ετά πιάνουν οι ζ έ στες του Ιουλίου και ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών. Η πολιτική σεζόν ξαναρχίζει τον Σεπτέμβριο, αλλά μέχρι τότε είναι τρεις μήνες -  και τρεις μήνες στην πολιτική είναι μια αιωνιότητα.Μια συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν δώρο για τον Κώστα Καραμανλή. Η κυβέρνησή του χρειάζεται μια ανάπαυλα πολύ περισσότερο από τον Ιούνιο του 2004, όταν η ομάδα του Ρεχάγκελ έκαψε καρδιές στο «Γιούρο» της Πορτογαλίας. Αλλά, βέβαια, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλεις.
Ο ΥΤΩ Σ ή άλλως, το Μουντιάλ θα τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Τούτο έρχεται γάντι σε έναν Πρωθυπουργό που κρατιέται σε απόσταση ασφαλείας από την πολιτική επικαιρότητα. Συνεργάτης κορυφαίου υπουργού επισημαίνει ότι «ο Καραμανλής έχει υιοθετήσει το μοντέλο του Θ εού. Ενημερώνεται από τα στελέχη της κυβέρνησης για τα κρίσιμα θέματα. Δεν μετέχει όμως στους χειρισμούς». Τα δημοσιονομικά είναι για τον Αλογοσκούφη, τα εξωτερικά

για την Ντάρα και ο Παλαιοκώστας για τον Πολύδωρα. Αν τα καταφέρουν, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουν, πρόβλημά τους.Η ίδια πηγή επ ισημαίνει ότι «ο Καραμανλής δεν έχει λόγο να εγκαταλείψει αυτό το μοντέλο. Τσα-ίσα, κοιτώντας τα νούμερά του στις δημοσκοπήσεις, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι του βγαίνει. Μπορεί κάποια υπουργεία να θυμίζουν γκρεμισμένες πολιτείες, αλλά το Μαξίμου είναι ανέπαφο». Ο Πρωθυπουργός δεν έχει πρόβλημα να ζει μεταξύ ερειπίων. Αντιθέτως, τούτο φαίνεται να τον ικανοποιεί κιόλας, «αφού έτσι αυ- τα-επιβεβαιώνεται ως βασικό ατού της παράταξής του». Σε ένα ισοπεδωμένο τοπίο, ο Καραμανλής μπορεί να φαίνεται ψηλότερος.

Το  Μουντιάλ 
θα τραβήξει το 
ενδιαφέρον 
της κοινής 
γνώ μης και 
αυτό έρχεται 
γάντι σε έναν 
Πρωθυπουργό 
που κρατιέται 
σε απόσταση 
ασφαλείας από 
την πολιτική 
επικαιρότηταΗ εβδομάδα που αρχίζει το Μουντιάλ ήταν μια από τις χειρότερες της κυβέρνησης Καραμανλή. Η τραγική εξαφάνιση του μικρού Άλεξ στη Βέροια και η απόδραση Παλαιοκώστα - Ραζάι από τον Κορυδαλλό α- ναδεικνύουν τη γύμνια που υπάρχει σε θέματα διαχείρισης. Τούτο δεν προκάλεσε ιδ ια ίτ ερ ο  ά γ χο ς σε Π α π α λ η γ ο ύ ρ α  και Πολύδωρα. Τα Πανεπιστήμια βράζουν, ενώ η πορεία της Πέμπτης προκάϊλεσε επεισόδια που έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Την ίδια ώρα, η βομβιστική επίθεση κατά Βουλ- γαράκη θεωρείται προάγγελος νέας τρομοκρατικής ενέργειας. Ό λα αυτά δεν φαίνεται να απασχολούν έναν Πρωθυπουργό που μένει δώδεκα μήνες τον χρόνο στην πα- ραθεριστική Ραφήνα.Τα Μέσα σεαριθμούτ

^ Μ έ σ η  κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων πανελλαδικά* Μ έση κυκλοφορία κυριακάτικω ν εφημερίδων πανελλαδικά*
ΤΑ ΝΕΑ 69.042 -5 .7 7 5 2 0,6 Π ΡΩ ΤΟ  Θ ΕΜ Α 313.440 -4 .1 2 0 25,4

Ε ΛΕΥΘ Ε ΡΟ ΤΥΠ ΙΑ 59.160 -735 17,7 Κ ΥΡΙΑΚ ΑΤΙΚΗ  ΕΛ Ε ΥΘ Ε ΡΟ ΤΥ Π ΙΑ 234.330 -2 0 .6 6 0 19,0

ΕΘΝ ΟΣ 39.760 -477 1 1,9 ΤΟ  Β Η Μ Α ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 225.630 -5 .9 1 0 18,3

Η Κ ΑΘΗΜ ΕΡΙΝ Η 38.136 -258 11,4 Η Κ ΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η 151.770 -1 0 .7 0 0 12,3

Ε ΛΕΥΘ Ε ΡΟ Σ Τ Υ Π Ο Σ 34.057 1.647 10,2 Ε Θ Ν Ο Σ Τ Η Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 140.430 5 .650 11,4

ΤΟ ΒΗΜ Α 18.220 10.054 5,4 E S P R E S S O  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 45.710 4 .710 3,7

ES P R ES S O 18.108 -225 5,4 Τ Υ Π Ο Σ  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 42.640 3 .980 3,5

Α Π Ο ΓΕ ΥΜ ΑΤΙΝ Η 13.950 -300 4,2 Ρ ΙΖ Ο ΣΠ Α ΣΤ Η Σ 28.390 -5 .9 8 0 2,3

ΑΔ Ε ΣΜ Ε ΥΤΟ Σ  Τ Υ Π Ο Σ  (Ρ ΙΖΟ Σ) 9.960 -123 3,0 Α Π Ο ΓΕ ΥΜ Α ΤΙΝ Η  Τ Η Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 12.560 1.630 1,0

Ρ ΙΖ Ο ΣΠ Α ΣΤ Η Σ 6.800 -198 2,0 Η Β ΡΑΔΥΝ Η  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 11.750 2 .820 1,0

Ε ΛΕΥΘ Ε ΡΟ Σ 6.053 -62 1,8 Α Δ Ε Σ Μ Ε ΥΤΟ Σ  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η Σ  (Ρ ΙΖΟ Σ) 9.380 550 0,8

Η ΒΡΑΔΥΝΗ 3.343 685 1,0 Η Χ Ω Ρ Α  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 4.820 620 0,4

ΕΣΤΙΑ 2.942 -48 0,9 Η Α ΥΓΗ 4.320 -80 0,3

H X Q P A 2.700 60 0,8 ΕΛΕΥΘ Ε ΡΗ  Ω ΡΑ  ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ (Μ ΙΧΑΛ .) 3.480 10 0,3

TRAFFIC  N EW S της Δευτέρας 2.690 -1 .5 4 0 0,8 TR AFFIC  N EW S ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 3.410 580 0,3

TRAFFIC NEW S 2.630 52 0,8 ΑΥΡ ΙΑΝ Η  ΤΗ Σ  Κ ΥΡΙΑΚ ΗΣ 2.730 60 0,2

ΑΥΡΙΑΝ Η 2.543 -49 0,8 ΝΙΚΗ ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 340 -20 0,0
ΕΛΕΥΘ ΕΡΗ  Ω ΡΑ (Μ ΙΧ ΑΛ 0 Π Θ ΥΛ 0 Σ ) 2.407 -16 0,7 Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΚ Ο Σ  Λ Ο ΓΟ Σ 300 0 0,0
Η ΑΥΓΗ 1.576 -2 0 ,5 ΣΥΝΟΛΟ 1.235.430 -26.860 100,0
ΝΙΚΗ 354 26 0,1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑΤΙΚΟ Σ Λ Ο ΓΟ Σ 348 16 0,1

Α ΓΓΕ Λ ΙΟ Φ Ο ΡΟ Σ ΤΗ Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ 20.950 660
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

334.779 2.732 100,0
Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τον μέσο όρο πωλήσεων των εφημερίδων, η δεύτερη τη διαφορά από την 
προηγούμενη εβδομάδα και η τρίτη το μερίδιο της αγοράς (%).
* Από 29/5/2006 έως 4/6/2006.ΑΓΓΕ Λ ΙΟ Φ Ο ΡΟ Σ 8.192 1 .214

Όταν
Πρόθεση της

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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ΕΙΡΗΝΗ Δ. 
ΚΑΡΑΝΑ- 

ΣΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

«Χάγη γιοκ» ήταν για δεκαετίες το μήνυ
μα από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. 
Οι Τούρκοι έδειχναν με κάθε τρόπο την 
αντιπάθεια τους στο Διεθνές Δικαστήριο, 
τη δικαιοδοσία του οποίου άλλωστε απο
φεύγουν επιμελώς να αναγνωρίζουν -  
και την προτίμησή τους στις διμερείς δια
πραγματεύσεις. Ωστόσο το μήνυμα αυτό 
δεν ισχύει πια...Σ τις δεκαετίες του 70 και του ’80 κυρίαρχη αντίληψη στην Τουρκία ήταν πως το Δικαστήριο «είναι πολιτικό όργανο και θα αγκαλιάσει τους 'Ελληνες». Τώρα αρκετοί στο τουρκικό κατεστημένο θεωρούν ότι το Δικαστήριο θα μπορούσε ακόμα και να εξυπηρετήσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.Υπήρξε -  και υπάρχει -  ωστόσο πάντα ένας παράγοντας που παραμένει αντίθετος με τη Χάγη: το τουρκικό στράτευμα, διότι το Διεθνές Δικαστήριο συνδέεται με την οριοθέ- τηση της υφαλοκρηπίδας -  κάτι που ωστόσο ελάχιστα απασχολεί το Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας. Οι προτεραιότητές του είναι σαφείς: πρώτον, ο εναέριος χώρος της Ελλάδας· δεύτερον, ο έλεγχος του FIR και, τρίτον, οι κανόνες πτήσεων.

Άρση επιφυλάξεω ν, ο ι όποιεςαναθέσεις προς το Δικαστήριο ωστόσο ξεχάστηκαν ή καλύφθηκαν μετά τον Δεκέμβριο του 1999 και την απόφαση του Ελσίνκι. Μάλιστα η πορεία των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα απέδειξε και στους πλέον επιφυλακτικούς της Άγκυρας όπ πράγματι η Χάγη μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο όργανο ακόμη και για να προχωρήσει η διμερής επίλυση. Για παράδειγμα, πληροφορίες αναφέρουν πως στις συνομιλίες εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο παραπομπής ζητημάτων του εναέριου χώρου -  όπως ο έλεγχος του FIR -  στον ICAO. Αυτό ικανοποιούσε και τους στρατηγούς που διαπίστωναν πως η Χάγη ήταν μεν το όργανο, αλλά στην πορεία προς αυτό μπορούσαν να λυθούν και άλλα ζητήματα πέραν της υφαλοκρηπίδας.Ως εκ τούτου, όταν η Ελλάδα αποφάσισε να παγώσουν οι διερευνητικές επαφές, η
Ντάρα Μπακογιάν- 
νη. Με την επίσκε
ψή της στην Τουρ

κία επιθυμεί να 
δώσει νέα πνοή 
στις διερευνητι
κές επαφές για 

τη Χάγη
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Ε ν ^ δ ώ  και δύο δεκαετίες αποφεύγουν με κάθε τρόπο το Διεθνές Δικαστήριο, τώρα πιστεύουν 

ότι θα μπορούσε ακόμα και να εξυπηρετήσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο

οι Τούρκοι ανακάλυψαν τη Χάγη...
Ντάρας να δώσει νέα πνοή στις διερευνητικές επαφές για το Δικαστήριο

«Νέο Ελσίνκι» στον δρόμο για τη Χάγη, προτείνει ο Γιώργθ5
«Πόρε την πρωτοβουλία και εμείς θα τη στηρίξουμε», ήταν το μήνυμα του Γιώργου Παπαν
δρέου προς τον Κώστα Καραμανλή την περασμένη Τετάρτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τα ελ
ληνοτουρκικά. Περισσότερο από τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής ήτην επέκταση των χωρι
κών υδάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να περάσει 
μπροστά και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Άγκυρα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΟΙΜΥΣΗΣ Ν Α ΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

1 ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ;Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να γυρίσουν στο κλίμα προ του 1996, εάν βαλτώσει η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η θέση των στρατιωτικών στη γείτονα χώρα. Το επεισόδιο στα ανοικτά της Καρπάθου εκτιμάται ως προμήνυ- μα ότι τα ελληνοτουρκικά μπορεί να περάσουν ξανά σε φάση όξυνσης, ενώ αντίστοιχο κλίμα δημιουργείται και στην ελληνική κοινή γνώμη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πλέον τα εχέγγυο της συμφωνίας του Ελσίνκι, που λειτουργούσαν και ως μέσο πίεσης για την Άγκυρα, κρί- νεται ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί τώρα, καθώς δεν μπορεί να περιμένει κανένα ουσιαστικό βήμα από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά ούτε από τη διεθνή κοινότητα.

2 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ;Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνική συμφωνία για να προσκληθεί η Τουρκία σε επίσημο διάλογο -  με κατάληξη τη Χάγη και την υπογραφή Συμφώνου Ειρήνης και Ασφάλειας -  που θα οδηγεί και σε αμοιβαία μείωση των ε- ξοπλιστικών δαπανών.Προς αυτή την κατεύθυνση ζητείται να γίνουν άμεσα βήματα για:

• Αποκλιμάκωσητης έντασης στο Αιγαίο, μέσα στο πλαίσιο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το θέμα να χειριστεί η υπουργός Εξωτερικών.
• Εκ νέου αξιοποίηση των διαδικασιών και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για νέο Ελσίνκι), με παράλληλη υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Εκτός από την Ε.Ε., πρωτοβουλίες να αναλάβει η ελληνική πλευρά για τα ελληνοτουρκικά και στο πλαίσιο του ΟΗΕ ή άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε το ζήτημα να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο των διμερών διαφορών.
• Αναβάθμιση των διμερών συμφωνιών (στην ενέργεια, στις μεταφορές κ.α.), αλλά και στην ενεργοποίηση της «διπλωματίας των πολιτών», που επίσης συνδράμουν στην εξομάλυνση των σχέσεων και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, που είναι αναγκαίο για την αποτε- λεσματικότητα της νέας στρατηγικής.
• Ενίσχυση και αξιοποίηση της λεγάμενης χαμηλής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Ν.Δ. ότι έχει εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια, α- ναφέροντας ως παράδειγμα την εκπαίδευση που παρείχαν Ελληνες δικαστές σε Τούρκους συναδέλφους τους για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
3 ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΧΑΓΗ;Κατηγορηματικά ο Γ. Παπανδρέου ανέφερε ότι στη Χάγη θα οδηγηθούμε μόνο για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, που συνδέεται άρρηκτα πάντως με το εύρος των χωρικών υδάτων.

Αλλά για να φτάσουμε έως εκεί πρέπει να έχουν προηγηθεί οι παραπάνω κινήσεις που δημιουργούν ένα νέο τοπίο σας ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4  ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΓΗ;Στο ΠΑΣΟΚ, όπως και το σύνολο ουσιαστικά των νομικών, διεθνολόγων κ.ά., δεν έχουν αμφιβολία ότι εάν φτάσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης χωρίς να έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα πέραν των έξι μιλίων, όπως έχουμε δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο, θα πρέπει να ξεχάσουμε διά παντός κάθε ενδεχόμενη επέκταση. Όπως εκτιμούν, στη Χάγη θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια απόφαση για χωρικά ύδατα και εναέριο χώρο στα έξι μιλιά, αφού θεωρείται απίθανο το Διεθνές Δικαστήριο να θεωρήσει ότι υπάρχουν διαφορετικά κυριαρχικά δικαιώματα σε θάλασσα και αέρα. Σήμερα ο ελληνικός εναέριος χώρος βρίσκεται στα 10 μίλια, ενώ για τα χωρικά ύδατα έχουμε δικαίωμα (Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης) να επεκταθούμε έως τα 12 μίλια.

5 Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 
ΤΙ ΟΡΙΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ;Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρθηκε για επέκταση έως τα 12 μίλια, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η επέκταση θα είναι μικρότερη, αφού δεν μπορούμε να «κλεί- σουμε» το Αιγαίο. Ο Θ. Πάγκαλος αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε εισηγηθεί πριν από το 2000 στον Κ. Σημίτη να προχωρήσουμε σταδιακά στην επέκταση, ξεκινώντας από το Ιόνιο και την Κρήτη, όπου τα χωρικά ύδατα μπορεί κάλ- λιστα να διπλασιαστούν.

6 Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Μ0Ν0ΜΕΡΩΣ 
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ;Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τα 12 μίλια είναι βασικό κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας και δεν τίθεται υπό την έγκριση της Τουρκίας. Σημειώνουν ωστόσο ότι λίγο πριν από τη Χάγη (όταν και θα πρέπει να γίνει η επέκταση των χωρικών μας υδάτων) θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και θα έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Άγκυρα θεώρησε πως η Αθήνα την... κορόιδε- ψε -  ότι την παγίδεψε να συζητήσει και στη συνέχεια έκανε πίσω. Έτσι επέστρεψε στην προσφιλή της μέθοδο των επικίνδυνων προκλήσεων στο Αιγαίο.
Νέα πραγματικότητα. Η πρόθεση της Ντόρας Μπακογιάννη να προσδώσει νέα πνοή στις διερευνητικές επαφές για τη Χάγη, μετά τη σχεδόν τριετή ακινησία, θα μπορούσε να έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, παρά το αίσθημα «πικρίας» των Τούρκων. Ωστόσο η εσωτερική πολιτική πραγματικότητα στη γείτονα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Τώρα όλη η προσοχή έχει στραφεί στο εάν θα διεξα- χθούν πρόωρες εκλογές κι αν θα επιβιώσει πολιτικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε αυτό το περιβάλλον δύσκολα λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις.
Η επέκταση. Το νέο Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, σύμφωνα με το οποίο τα χωρικά ύδατα μιας χώρας δύναται να είναι μέχρι 12 μί

λια, ενίσχυσε αντικειμενικά τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στην όποια διαπραγμάτευση -  διμερή ή για τη Χάγη -  με την Τουρκία. Τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα γνωρίζουν πως για να παραιτηθεί η Ελλάδα από το δικαίωμα που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο κάτι πρέπει να πάρει. Αυτή ήταν και η κύρια αιτία που οι Τούρκοι προσέθεσαν προληπτικά στην ατζέντα των διεκδικήσεών τους, το 1996, την υπόθεση των «γκρίζων ζωνών».Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, κάθε μίλι πάνω από τα 6 που ισχύουν σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί νίκη της Ελλάδας, αφού θα αύξανε αυτομάτως την έκταση της ελληνικής επικράτειας πρώτη φορά από το 1947. Γι' αυτό και είχε κριθεί επωφελής η κατ' αρχήν συμφωνία, στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, για επιλεκτική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 8,10 και 12 μίλια, ανάλογα με την περιοχή -  κι ο προσδιορισμός της υφαλοκρηπίδας από τη Χάγη, στη συνέχεια, με βάση αυτή την επέκταση.

ΗΠΑ

«Δεν αναγνωρίζουμε άλλη κυβέρνηση στην Κύπρο»Οριστικό τέλος στα σενάρια για μονομερή αναγνώριση του ψευδοκράτους από τις ΗΠΑ έδωσε χθες το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών: «Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε καμία άλλη κυβέρνηση από εκείνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε ξεκάθαροι στο θέμα αυτό», δήλωσε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών Ντάνιελ Φριντ.Μετά το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν τον Απρίλιο του 2004, οι χειρονομίες καλής θέλησης και τα ανοίγμα

τα της Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση των κατεχομένων, όπως οι επισκέψεις Αμερικανών πολιτικών, η συζήτηση για απευθείας πτήσεις και εμπόριο με τα κατεχόμενα, είχαν δώσει λαβή για εικασίες ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν μια πολιτική δύο κρατών στην Κύπρο. Χθες, ο κ. Φριντ ξεκαθάρισε ότι αυτές οι υποθέσεις δεν είχαν βάση.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με την αλλαγή της στάσης της η Ουάσιγκτον ελπίζει να πείσει την κυπριακή κυβέρνηση να κάνει ουσια

στικά βήματα προόδου στη διαδικασία επανένωσης. Αλλωστε ο κ. Φριντ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας» και πρόσθεσε ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να πάρουν οδυνηρές αποφάσεις για να επιτευχθεί συμφωνία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα λόγω της δυναμικής που αναπτύσσεται μια ευκαιρία που αν χαθεί μπορεί να μην ξα- νάρθει.


